ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
ศพที่
1/62
2/62
3/62
4/62
5/62
6/62
7/62
8/62
9/62
10/62
11/62
12/62
13/62
14/62
15/62
16/62
17/62
18/62
19/62
20/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย วิเชียร ม่วงเขียว
นาง บุญยืน มีทรัพย์
นาย สงัด สถาพร
นาง นันทวัน รัตนกุสุมภ์
นาง อัมพร จันทร์เพ็ญ
นาย ประดิษฐ์ พันธ์สุริยะกันต์
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ พงษ์อุดม
นาง นันทนา ชนะทะเล
จ.ส.อ.ลัทธภูมิ สุพรรณกลาง
นาง สาลี มณีโชติ
จ.ส.อ.เผด็จศึก อุตส่าห์ดี
ส.ท.ชนะ เงินทองดี
นาง สายสุนีย์ ชมเงิน
นาย หนูสินธ์ นาชัยนาค
นาง บุญเพีย้ น เชิดโฉม
นาง แม้น ทิพย์จ้อย
นาย ทิง้ แก้ววิไล
นายคะนิสอน แก้วเพียร
นาย หย่อง สิงห์ทองลา
พ.อ.เทียนส่ง มั่นถาวรวงศ์

หน่วย
สก.ทบ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่
ธ.ช่องนนท์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.อุดรธานี
มทบ.21
ร้อย.ม.(ลว.) 6
มทบ.16
พัน.ซบร.22 บชร.2
พัน.สห.41
รพศ.4 พัน.2
ศสท.กส.ทบ.
มทบ.13
ธ.ลพบุรี
กคย.สพ.ทบ.
สก.ทบ.
ม.1 รอ.
ธ.กระทรวงกลาโหม

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
มะเร็งรังไข่
มะเร็งกระจายไปสมอง
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
โรคปอดติดเชื้อ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
บาดเจ็บศีรษะรุนแรง
เนื้องอกในปอด
ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ
ตับม้ามฉีกขาดจากอุบัติเหตุ
มะเร็งปอด
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งตับ
มะเร็งถุงน้าดีระยะลุกลาม
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

อายุ
80
89
76
65
75
82
65
52
30
69
51
28
67
80
77
81
85
61
67
72

วันทีเ่ สียชีวิต
16 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
12 พ.ย. 60
19 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
2 ธ.ค. 61
24 พ.ย. 61
20 ต.ค. 61
6 ธ.ค. 61
20 พ.ย. 61
4 ก.ย. 61
16 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61

ศพที่
21/62
22/62
23/62
24/62
25/62
26/62
27/62
28/62
29/62
30/62
31/62
32/62
33/62
34/62
35/62
36/62
37/62
38/62
39/62
40/62
41/62
42/62
43/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ละม่อม คาเวียง
นาย ปรุง คงมี
ร.ต.สาเริง ป่านฉะนี้
นาย เซิบ บุญรอด
นาง ดวง มหานาม
นาย เกตุ คลื่นกระโทก
นาง ยู่เซี้ยม จิตต์ศิลป์
นาย แปลง พลีศักดิ์
นาง บุญอุ้ม คาใจดี
พล.ต.ศักดา ถ้วยจินดา
นาย บุญชู ใจภักดี
นาง น้อม โนกุล
ร.ต.อัมพร ขาวละมัย
นาง บุญมี แถลงศรี
นาย ลาน เบญมาตย์
ส.อ.คาหงษ์ สีดี
น.ส.ณัฐพร ไชยจินดา
พ.ต.อภิสิทธิ์ เสนารัตน์
ร.ต.ทวีชัย กามาพร
นาง สมศรี ภวภูตานนท์
พ.ต.จาเนียร กล่อมเกลี้ยง
พ.ท.สมบูรณ์ แก้วท้วม
พ.ท.สุมล ชัยชมภู

หน่วย
ธ.ขอนแก่น
ศบบ.
ธ.น่าน
ธ.ปราณบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ธ.ร้อยเอ็ด
นทพ.
ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.เชียงราย
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ปราจีนบุรี
ร.16 พัน.3
ป.6 พัน.23
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.กลาโหม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.ลาพูน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
โรคเก๊าต์
เลือดออกในสมอง
มะเร็งตับระยะลุกลาม
มะเร็งไขกระดูก
หัวใจวายฉับพลัน
ภาวะทางเดินหายใจและหัวใจล้มเหลว
โรคชรา
เส้นเลือดในสมองตีบ
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
เส้นเลือดสมองอุดตัน
โรคปอดติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคปอดติดเชื้อ

อายุ
75
80
58
82
82
84
71
80
75
64
51
80
58
82
87
70
32
87
60
85
82
86
84

วันทีเ่ สียชีวิต
8 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61
19 พ.ย. 61
14 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
30 ต.ค. 61
17 พ.ย. 61
19 ต.ค. 61
17 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
26 พ.ย. 61

ศพที่
44/62
45/62
46/62
47/62
48/62
49/62
50/62
51/62
52/62
53/62
54/62
55/62
56/62
57/62
58/62
59/62
60/62
61/62
62/62
63/62
64/62
65/62
66/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
พล.ต.จุรินทร์ เรืองธรรม
พ.ต.สมบัติ สืบสาราญ
นาง ผิว ร่มเย็น
พ.ท.โยธิน ธรรมขัติย์
นาย สมควร เทียนสมใจ
นาง บารุง ใจดี
นาง กอบกาญจน์ มาจิตรใส
นาง ละม่อม คาแย้ม
นาง ทัศนีย์ ใจผ่องใส
นาย พรมมา แก้วภู
ร.ต.สมศักดิ์ อ่วมพัด
ร.อ.เฉลียว บุษบงค์
นาย จันทร์ สมสาย
นาง มาลี ไชยแขวง
นาง สารวม ยิ่งยวด
นาย สุพจน์ นาคเอี่ยม
ร.ต.ศิระ สีแสง
นาง บุดดา สุทธิสา
นาย ยศ บุญพุฒ
นาย ประหยัด เพชรน้าเงิน
นาง สุนันท์ อยู่ยั่งยืน
นาย ชิ้น ขริบเอม
นาย แก้ว จันทร์ขุน

หน่วย
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ปากช่อง
ธ.อรัญประเทศ
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สส.
สส.
ส่วนกลาง
ธ.อ่างทอง
ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ชลบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.บ้านโป่ง
ธ.บก.ทบ.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ชัยภูมิ
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ปราณบุรี
มทบ.310
มทบ.36

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อชั้นผิวหนังบริเวณอัณฑะ
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคชรา
มะเร็งปอด
น้าท่วมปอด
มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย
มะเร็งเต้านม
โรคชรา
ลิ้นหัวใจติดเชื้อ
ภาวะปอดอักเสบและติดเชื้อในกระเลือด
มะเร็งทีไ่ ตระยะสุดท้าย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
วัณโรคปอด
โรคหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อเยื่อหุม้ กล้ามเนื้อมือขวา
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
สมองช้าจากศีรษะกระแทกของแข็ง
ปอดบวมเกิดจากการสาลัก
หัวใจขาดเลือด
โรคชรา
มะเร็งระบบต่อมไร้ท่อ
โรคปอดเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
72
74
89
66
63
69
57
84
74
83
64
82
86
73
64
65
55
85
67
86
68
71
73

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61
5 พ.ย. 61
7 ธ.ค. 61
9 พ.ย. 61
27 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
23 ต.ค. 61
9 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61

ศพที่
67/62
68/62
69/62
70/62
71/62
72/62
73/62
74/62
75/62
76/62
77/62
78/62
79/62
80/62
81/62
82/62
83/62
84/62
85/62
86/62
87/62
88/62
89/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.เทียน บานเช้า
ส.อ.ผล ลืมเนตร
ร.ต.หยก กรพาหา
พ.ท.ภิสรรค์ พันธุ
นาง สอางค์ แสงสวย
นาง วาด ทิพย์รักษ์
นาง บัวผา แสนจาย
นาย ไตรวรรณ์ งามทวงษ์
นาย บุญทัน สินธุศรี
นาง บุญสม จิตรโสภา
ร.ต.ลิกิต สุดชา
ร.ต.ธีระเดช ภูเ่ ทศ
นาย เหรียญ ทองบ้านทุม่
นาง สงัด บุญทัง่
นาง อุไรวรรณ ปินกันทา
ร.ต.สุรสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
นาง ทองเจือ โรจน์ตัณฑ์
ส.อ.เฉลียว เหลือทรัพย์
นาง คาผาย สีม่วงคา
นาง ลาใย ทองชิว
นาย ไสว สมเทพ
จ.ส.อ.บุญวิวัธน์ ภูมิธนวัธน์
นาง เปรมจิตร์ จิตตานนท์

หน่วย
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ตาก
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
มทบ.23
กสษ.3 กส.ทบ.
ม.4 พัน.25 รอ.
มทบ.18
ช.พัน.9 พล.ร.9
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ขอนแก่น
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
ธ.ลาปาง
ธ.ปราณบุรี
ธ.เสนานิคม
ธ.สนามเป้า
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.กระทุม่ แบน
ขส.ทบ.
พล.ป.
กิตติมศักดิ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ขาดอากาศจากการจมน้า
โรคไหลตาย
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
โรคไตวาย
เลือดออกในสมอง
โรคปอดติดเชื้อ
ถุงลมโป่งพอง
ปอดติดเชื้อและภาวะช๊อค
หัวใจขาดเลือด
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เลือดออกในสมอง
สมองขาดเลือด
โรคไตวายเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคชรา

อายุ
71
87
48
83
86
82
78
72
83
72
60
58
57
77
80
56
88
78
86
82
57
57
99

วันทีเ่ สียชีวิต
28 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
10 ธ.ค. 61
13 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
24 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61
27 พ.ย. 61
9 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61
19 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61

ศพที่
90/62
91/62
92/62
93/62
94/62
95/62
96/62
97/62
98/62
99/62
100/62
101/62
102/62
103/62
104/62
105/62
106/62
107/62
108/62
109/62
110/62
111/62
112/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เปรมจิตร์ จิตตานนท์
นาง สุภัทรา มณีท่าโพธิ์
นาย องอาจ ทองวิบูลย์
นาย เฉลิม ไลประเสริฐ
ร.ต.เกรียงศักดิ์ กองแสน
ร.ต.ชูชีพ ช้างขวัญยืน
นาย อารมณ์ อักษรสาร
จ.ส.อ.ปลิว หอฉอย
จ.ส.อ.บัญญัติ เดชะไกศยะ
ร.อ.อุทัย หล่าสกุล
จ.ส.อ.บุญนาค หวลบุตตา
นาง พัทธนา วรสมจิตต์
นาง ยุวดี ศรีษะ
จ.ส.ท.ธนาวุฒิ พุม่ พวง
นาง ดวงจันทร์ อุปละวงศ์
นาย กรวิชญ์ พลอาสา
นาง สุเรียน สืบสังข์
นาง จารี พัดทรัพย์
ส.อ.สมชาย สมาทาน
ร.ต.วีระศักดิ์ มูลติลา
ร.ต.วันชัย อบเชย
นาง บุญเทียม พวงพันธุ์
นาง ประทีป โพธิท์ อง

หน่วย
วิสามัญ
กิตติมศักดิ์
สธน.ทบ.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์
ธ.สนามเป้า
ธ.นครชัยศรี
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ชัยภูมิ
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต
ป.72 พัน.721
มทบ.32
รร.นส.ทบ.
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
กรม ทพ.47
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.นครราชสีมา
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
พัน.สห.21

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคปอดอักเสบ
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดสมองขาดเลือด
ติดเชื้อทางเดินหายใจ
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคไตวายเรื้อรัง
โลหิตจาง
โรคชรา
โรคชรา
ความดันโลหิตสูง
บาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรง
โรคปอดอักเสบ
มะเร็งปอด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน
ความดันโลหิตสูง
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
ถุงลมโป่งพองกาเริบ
บาดเจ็บทีท่ รวงอกและเชิงกราน
ปอดติดเชื้อ

อายุ
99
93
58
77
81
90
75
84
67
70
85
81
69
27
80
60
72
70
86
73
69
73
79

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
17 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
11 พ.ย. 61
5 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
22 พ.ย. 61
10 ต.ค. 61
6 ธ.ค. 61
27 ต.ค. 61
9 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61
25 ต.ค. 61

ศพที่
113/62
114/62
115/62
116/62
117/62
118/62
119/62
120/62
121/62
122/62
123/62
124/62
125/62
126/62
127/62
128/62
129/62
130/62
131/62
132/62
133/62
134/62
135/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.อาพล ปราบจันดี
นาย อุดม วิลามาศ
จ.ส.อ.อาพล ณ อุบล
นาง ทัศนีย์ พุม่ บ้านเซ่า
จ.ส.อ.มณฑล ธารีเวทย์
นาง เอี่ยม ชัยวงศ์
จ.ส.อ.ประเสริฐ เปรมไธสง
นาย คาตัน ศรีพุทโธ
นาง ทองทวี อิ้มทับ
ร.ต.มานพ บาเรอจิตต์
นาง ทองใบ จันทีนอก
นาง วิลัย ขาวสนิท
นาง ทองสุข ชัยสา
นาง สาราญ เกิดใหม่
นาง สอาด พรมจาด
นายณรังสรรค์ สว่างศรี
จ.ส.อ.บุญนาค โนจากุล
น.ส. จิตนัย พร้อมมูล
ร.อ.กุหลาบ นาคบาง
นาง สนม ปานพรม
อส.ทพ.วีระชัย มิฆเนตร
นาย เกรียงศักดิ์ ธะระสวัสดิ์
จ.ส.อ.คณัฐ จันทร์ละมูล

หน่วย
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.พิษณุโลก
ส.พัน.11 พล.ม.1
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ศปภอ.ทบ.4
ธนาณัติ
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.นครนายก
ธ.ปากเกร็ด
ร.25 พัน.2
กรม ทพ.22
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.เชียงราย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เลือดออกรุนแรง ประสบอุบัติเหตุ
ขาดอากาศหายใจ
อุบัติเหตุจราจร
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
เลือดออกในทางเดินอาหาร
สมองขาดเลือด
โรคเบาหวาน
โรคปอดติดเชื้อ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคไตวาย
มะเร็งปากมดลูก
สมองขาดเลือด
โรคหัวใจล้มเหลวจากชราภาพ
น้าท่วมปอด
มะเร็งในช่องท้อง
โรคชรา
โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
โรคชรา
ปอดแตก
โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์
โรคปอดติดเชื้อ

อายุ
68
72
74
68
87
83
58
81
90
55
84
61
78
76
80
75
73
73
87
71
26
58
57

วันทีเ่ สียชีวิต
8 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61
1 ต.ค. 61
20 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
14 พ.ย. 61
17 ธ.ค. 61
26 พ.ย. 61
6 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
2 ธ.ค. 61
13 พ.ย. 61
18 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61

ศพที่
136/62
137/62
138/62
139/62
140/62
141/62
142/62
143/62
144/62
145/62
146/62
147/62
148/62
149/62
150/62
151/62
152/62
153/62
154/62
155/62
156/62
157/62
158/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.ฉลอง จารุสภา
นาย ณรงค์ ยมดิษฐ์
นาย เดช ศรีคา
จ.ส.อ.สุนทร โพธิลักษณ์
นาง ประคอง เครือวัลย์
นาย สมัย อยู่คอน
นาง พิศมัย แสงทอง
จ.ส.อ.แสวง บุญพ่วงสัมฤทธิ์
นาง บัวลา วงศ์หมุด
นาง นิตย์ สูญพ้นไร้
นาย ฤทธิ์ ปรีศิริ
นาง ส้มเกลี้ยง หัสฎางกูล
นาง สายทอง วัดทอง
นาง ล้าง ปัจจุโส
จ.ส.ต.ธนชัย พิเคราะห์งาน
นาง ทองหล่อ ชาญฤทธิ์
นาง สมจิตต์ สุขสวัสดิ์
นาย ทัน แก้วเสน่ห์
นาง สมถวิล มีศรี
ร.ต.บุญธง คลื่นแก้ว
จ.ส.อ.ภิรมย์ สมพันธ์
นาย ประดิษฐ์ ไก่แก้ว
นาง บุญช่วย พันธ์ประภากิจ

หน่วย
ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
ขกท.
ส่วนกลาง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี
ธ.อุตรดิตถ์
ส่วนกลาง
ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์
ธ.อยุธยา
ศร.
ป.2 พัน.12 รอ.
พัน.พัฒนา 3
ศร.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
กง.ทบ.
ส่วนกลาง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อทีล่ ิ้นหัวใจ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งปอด
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง
โรคชรา
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
เลือดออกในสมอง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
โรคชรา
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
มะเร็งปากมดลูก
โรคเบาหวาน
สมองฉีกขาดจากอุบัติเหตุ
โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
เลือดออกในทางเดินอาหาร
โรคหัวใจล้มเหลว
มะเร็งตับ
เส้นเลือดสมองแตก

อายุ
82
71
64
72
86
77
72
87
79
83
76
83
81
68
29
81
91
85
85
85
56
72
83

วันทีเ่ สียชีวิต
12 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
21 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
23 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61
17 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
18 พ.ย. 61
18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
31 ต.ค. 61
26 พ.ย. 61
26 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61

ศพที่
159/62
160/62
161/62
162/62
163/62
164/62
165/62
166/62
167/62
168/62
169/62
170/62
171/62
172/62
173/62
174/62
175/62
176/62
177/62
178/62
179/62
180/62
181/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สุรินทร์ สินขจิต
ร.ต.ระเบียบ แสงนวล
นาย สมจิตร ผงสา
น.ส. วิไล จันทร์สว่าง
นาง จินตนา ใดงาม
ส.อ.พินิจ สุริยาบุตร
นาย สงคราม หมู่แสนกอ
พ.อ.วุฑฒ์ นวะมะรัตน
ร.ต.ไกร มีคา
นาง สาราญ แพแจ่ม
นาย สุนทร โพธิจันทร์
นาง กัลยาณี ฤทธิเดช
นาย สธณ ตริตรอง
นาง บุญสม ระวิจันทร์
ร.ต.เอนก กาโย
นาง สุริยฉันท์ ทัพจันทร์
นาง อรทัย ห่วงไทย
นาง ยุพา ทองสว่าง
ว่าที่ ร.ต.สารวย หนุนเพ็ชร์
ร.ต.วิโรจน์ เชาวลิต
จ.ส.อ.จรูญ จรจลักษณ์
ร.ต.ณตศพล ปินตาสะอาด
น.ส.ประภา แววประเสริฐ

หน่วย
ส่วนกลาง
ธ.สนามเป้า
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ส.1 พัน.102
ธ.บางบาล
ธ.สนามเสือป่า
ช.พัน.6 พล.ร.6
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
สบ.ทบ.
ส.1 พัน.102
ธ.ประชานิเวศน์ 1
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนเอเชีย นครสวรรค์
รร.กบ.ทบ.
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.เชียงใหม่
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
โรคแผลในกระเพาะอาหาร
วัณโรคปอด
โรคชรา
โรคพังผืดในไขกระดูก
น้าท่วมปอด
อุบัติเหตุทางจราจร
เลือดคั่งในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจ
ความดันโลหิตสูง
มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย
โรคไตวายเรื้อรัง
ติดเชื้อในปอด
หลอดลมตีบ
ภาวะท่อน้าดีอักเสบ
มะเร็งปอด
โรคชรา
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
76
68
63
74
64
78
56
94
64
82
60
77
39
79
58
86
80
66
78
60
83
86
86

วันทีเ่ สียชีวิต
27 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
29 พ.ย. 61
19 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61
20 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62
17 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
25 ก.ย. 61
18 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62

ศพที่
182/62
183/62
184/62
185/62
186/62
187/62
188/62
189/62
190/62
191/62
192/62
193/62
194/62
195/62
196/62
197/62
198/62
199/62
200/62
201/62
202/62
203/62
204/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย แสวง เฟือ่ งทอง
พ.ท.ภิรมย์ ชมศิริ
ร.ต.ไสว ก้อนคาใหญ่
นาย จันทร์ คาอินต๊ะ
นาง สุวิท กันสาลี
จ.ส.อ.สัจจา สุขสาราญ
นาง ถนอม วงษ์หนู
นาง สุวรรณา พงษ์สวัสดิ์
นาง ประทุม น้อยก้อน
ร.ต.สมพงษ์ กิจสุขกาย
นาง เฉลา นีลโสภณ
ร.ต.บุญเลิศ ฉวีงาม
นาง คาฮัก จันดาเขียว
นาย ยม จาบประโคน
นาง ศรีนวล บุญสุข
ร.ต.ขจร วงค์สุภา
นาง จรูญ เมืองแก้ว
นาง วรรณิภา วงศ์อนุ
นาง สาเริง ศรีวิลัย
นาง อภิญญา พงษ์พีระ
ร.ต.นิธิกร คาจาปา
นาง ทับทิม ศิริวัฒน์
ร.ต.หญิง สนิท อจละนันท์

หน่วย
ธ.สระบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย
ธ.สระบุรี
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ช.2 พัน.202
ส่วนกลาง
ธ.นครนายก
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต
ส่วนกลาง
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ชัยภูมิ
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.เชียงราย
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
กรม ทพ.45
รร.จปร.
ร.9 พัน.1
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สานักราชดาเนิน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
มะเร็งลาไส้
เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
ภาวะขาดอากาศหายใจ
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคชรา
มะเร็งท่อน้าดีระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจ
โรคลิ้นหัวใจรั่ว
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ภาวะหัวใจล้มเหลว

อายุ
85
82
76
79
56
43
73
83
63
68
90
72
82
88
69
59
69
54
85
53
55
85
82

วันทีเ่ สียชีวิต
22 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61
19 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61
6 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
26 พ.ย. 61
16 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
31 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61

ศพที่
205/62
206/62
207/62
208/62
209/62
210/62
211/62
212/62
213/62
214/62
215/62
216/62
217/62
218/62
219/62
220/62
221/62
222/62
223/62
224/62
225/62
226/62
227/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เขี่ยม แสดงจิตร
นาง ผ่องพรรณ์ ขยันกิจ
นาง คาแฝง ชื่นสมบัติ
นาย บุญรอด รัตนอุบล
นาง ลมัย เจริญทรัพย์
นาง ทอง รวมฉิมพลี
นาง จาปา อ่างบัว
นาง ทองเจือ สามิภักดิ์
นาง บด บุญประทุม
นาง พรรณี หาริคุณ
จ.ส.อ.สุวรรณ พรมเคน
พ.อ.ณรงค์ สุตานนท์
นาย จันทร์ นบน้อม
นาง หมั่น การสาโรง
ร.ต.พิชัย สมนาค
นาง เกษร นันทปัญจพร
นาง ยุภาวดี ส่งศรี
นาง บุญชู จันทร์เจริญ
จ.ส.อ.สงวนศักดิ์ เรืองสันเทียะ
นาง บัวผัด เรืองจิต
นาย สงวน คาเสน
นาย จรัส ศรีจันทร์
นาย ทองสา บัวงาม

หน่วย
ร.6 พัน.2
สลก.ทบ.
ธ.ตรีเพชร
ธ.อุดมสุข
ธ.เตาปูน
ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต
ธ.เตาปูน
ธ.พญาไท
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
มทบ.17
ร.1 รอ.
ธ.พนมสารคาม
ธ.ลพบุรี
ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.12
ร.23 พัน.1
มทบ.34
ศฝ.นศท.มทบ.33
มทบ.22
พธ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคไตวายเรื้อรัง
มะเร็งลาไส้
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
ภาวะน้าตาลในเลือดต่า
โรคชรา
มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย
ภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคไตวายเรื้อรัง
มะเร็งท่อน้าดี
โรคชรา
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งโคนลิ้นระยะสุดท้าย
มะเร็งทีค่ อ
มะเร็งทางเดินน้าดี
กระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนหลุด
โรคตับแข็ง
ภาวะปอดติดเชื้อ
มะเร็งมดลูก
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคหัวใจล้มเหลว
มะเร็งทางเดินน้าดี

อายุ
85
86
84
82
87
93
64
86
80
52
89
94
79
58
79
76
45
87
52
61
74
77
59

วันทีเ่ สียชีวิต
19 ธ.ค. 61
3 ม.ค. 62
21 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
28 พ.ย. 61
8 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61

ศพที่
228/62
229/62
230/62
231/62
232/62
233/62
234/62
235/62
236/62
237/62
238/62
239/62
240/62
241/62
242/62
243/62
244/62
245/62
246/62
247/62
248/62
249/62
250/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เสาร์ ไตรพิษ
จ.ส.อ.อรรถพล เพ็งศิริ
นาง จันทร์แก้ว ต่อปัญญา
พ.ท.วิรัช กงแก้ว
พ.ต.สมชาย พลเดช
นาง ละม้าย พอนรามัญ
นาง เพ็ง วรรณวัลย์
นาง ปราณี เพ็ชรสู้
นาง แถว นามใหม่
นาง กาญจนา เขยื้อน
ร.ต.วิชัย ผิวผ่อง
นาย ทองอินทร์ ปัญญาเสน
ร.อ.เยี่ยม ลาโพธิ์
นาย สมศรี ซีกพุดซา
นาย น้า นิลสาลิกา
นาย พิทยุตม์ พุม่ สะอาด
พ.อ.ประพนธ์ คชประติยุทธ์
นาง ศรีสวัสดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์
จ.ส.อ.อรุณ ขาวลออ
นาย จาลอง กลิ่นบรรจง
นาย ชม หาบหาม
นาย พาด จันดาวงษ์
นาง สวิง ประจงมูล

หน่วย
ร.7 พัน.2
ส.พัน.3 พล.ร.3
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ราชบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.จุติอนุสรณ์-หาดใหญ่
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธ.อุบลราชธานี
ร้อย.ฝรพ.3
ร้อย.ฝรพ.3
พล.ป.
ศซส.สพ.ทบ.
ร.1 พัน.4 รอ.
ธ.ถนนพิบูลสงคราม
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ศรีย่าน
ธ.เตาปูน
ป.71 พัน.712
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ธ.พัฒน์พงศ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
เส้นเลือดฐานสมองโป่งพอง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
ลาไส้ใหญ่ทะลุ
โรคชรา
เส้นเลือดในสมองแตก
โรคชรา
มะเร็งลาไส้
ภาวะเยื่อหุม้ สมองอักเสบ
เลือดออกในสมอง
แขวนคอตาย
บาดเจ็บรุนแรงศีรษะ
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
มะเร็งปอด
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจหยุดเต้น

อายุ
83
54
67
80
82
78
85
82
87
55
86
72
56
83
77
29
84
80
95
95
72
69
82

วันทีเ่ สียชีวิต
27 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
27 พ.ย. 61
21 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
17 พ.ย. 61
17 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62
29 พ.ย. 61
9 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61

ศพที่
251/62
252/62
253/62
254/62
255/62
256/62
257/62
258/62
259/62
260/62
261/62
262/62
263/62
264/62
265/62
266/62
267/62
268/62
269/62
270/62
271/62
272/62
273/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เล้ง วรทรัพย์
จ.ส.อ.หญิง แสงตะวัน รักษ์อาจ
ร.ต.ละเอียด กลิ่นทองคา
นาง ระไพ บุญประกอบ
นาง สาเนียง แสงเจริญ
ร.ต.อาพร บุบผาชาติ
ร.ต.สมชาย จากปล้อง
นาง เต่า ชุมพล
นาย สมคิด ผิวบาง
จ.ส.อ.พัฒนา ทองเทพ
นาง สุรินทร์ เลิศตารักษ์
จ.ส.อ.แดง สิริทิพพากร
พ.อ.จาเนียร ส่องพราย
ร.อ.วัชรินทร์ โคกเกษม
จ.ส.อ.มิตรอารีย์ อิ่มใจ
นาง เพียร แก้วอารัตน์
นาง ประทุม ใจสอาด
นาง อุทัย สังข์กรณ์
นาง เป็ง แสนข่วง
นาง จาลอง โพธิย์ า
ร.ท.ปภาวิชญ์ ทองพานเหล็ก
นาง คาไพร โคคีรี
นาง แก่นจันทร์ ทองสุข

หน่วย
ธ.ปราณบุรี
ธ.ปากเกร็ด
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.ถนนสุขาภิบาล
ธ.ศิริราช
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.นครนายก
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี
ธนาณัติ
ธ.ถนนจุติอนุสรณ์-หาดใหญ่
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
กรม ทพ.21
สส.ทหาร
ส่วนกลาง
ธ.เทสโก้โลตัส-บางปะอิน
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ตาคลี
นรด.(รด.)
ธ.สระบุรี
ธ.ยโสธร

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
โรคหัวใจล้มเหลว
ระบบหายใจล้มเหลว
เลือดออกในสมอง
มะเร็งคอหอยส่วนล่าง
โรคไตวาย
โรคตับแข็ง
สมองขาดเลือด
มะเร็งกระดูก
เลือดออกในเยื่อหุม้ สมอง
เส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคชรา
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อทีผ่ ิวหนัง
หลอดเลือดสมอง
สมองฉีกขาด
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็งปอด

อายุ
93
73
79
96
63
62
59
87
53
60
82
58
97
83
56
73
72
87
64
75
28
81
71

วันทีเ่ สียชีวิต
2 ม.ค. 62
7 ม.ค. 62
23 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61
2 ม.ค. 62
5 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
4 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61
14 ก.ย. 61
19 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
30 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
24 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61
6 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62
10 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62

ศพที่
274/62
275/62
276/62
277/62
278/62
279/62
280/62
281/62
282/62
283/62
284/62
285/62
286/62
287/62
288/62
289/62
290/62
291/62
292/62
293/62
294/62
295/62
296/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.ส. นิภา ลาสุทธิ
นาย จาปี สุวรรณเทพ
จ.ส.อ.อานาจ มาแสง
พ.อ.วิทูร ตุวยานนท์
พ.ต.เล็ก ทองเนื้อใหม่
นาง บุญยัง สุขเล่ห์
นาง สมจันทร์ เสาเหีย
นาง อ่อนสา นาทศรีทา
ร.ต.ทองสินธ์ ธรรมโกลัง
นาง พะเยาว์ ศิริกุล
พ.ท.อนันต์ ขาละม้าย
นาง สมศรี กุศลส่ง
จ.ส.อ.ทองหล่อ สุวรัตน์
นาง ไกร แก้วกาหลง
นาย ดิเรก ไม่น้อย
นาย จาเนียร มีผึ้ง
จ.ส.อ.วิลาส หล่าหา
นาย เกษม หางศร
ร.อ.แดง เลดา
นาง บัวแก้ว พระสว่าง
พล.ท.นาค นามสูงเนิน
นาย บุญมี พงษ์สุพรรณ์
นาย บุญเลี้ยง พลสันทะ

หน่วย
ธ.ธาตุทอง
ธ.พิษณุโลก
ธ.เตาปูน
ธ.โชคชัย
ธ.ห้วยยอด
พล.ปตอ.
มทบ.13
พธ.ทบ.
ธ.อุดรธานี
ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
รร.จปร.
รร.ร.ศร.
รร.กส.กส.ทบ.
ช.11 พัน.111
กรม ทพ.31
ธ.กาญจนบุรี
ธนาณัติ
วิสามัญ
ส.พัน.12
ปตอ.2 พัน.1 รอ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคไตวายเรื้อรัง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคปอดอักเสบเรื้อรัง
มะเร็งเต้านม
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ขาดอากาศหายใจจากการจมน้า
โรคหอบหืด
โรคชรา
มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคตับแข็ง
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
ภาวะเลือดออกในสมอง
เลือดออกทางเดินอาหาร

อายุ
55
77
73
92
85
65
67
68
79
86
83
87
74
81
82
86
48
73
75
81
95
63
79

วันทีเ่ สียชีวิต
1 ม.ค. 62
1 ต.ค. 61
3 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62
24 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
14 พ.ย. 61
9 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
16 ธ.ค. 61
19 ต.ค. 61
11 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61
16 มี.ค. 61
25 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62

ศพที่
297/62
298/62
299/62
300/62
301/62
302/62
303/62
304/62
305/62
306/62
307/62
308/62
309/62
310/62
311/62
312/62
313/62
314/62
315/62
316/62
317/62
318/62
319/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.ส. ภัทราพร บุณยาศวิน
ร.ต.พเนตร เพ่งพินิจ
นาง ชร ยะใจมั่น
นาย แก้ว พรมพิสัย
นาง ปรีวรา ปานหมื่นไวย
จ.ส.อ.ระเบียบ เปาะสง่า
นาง อ่อนแก้ว วงค์แสง
นาง เฉลียว ปานทรัพย์
นาง คาปุน่ อุทัยเรือง
ร.ต.ยุทธ อู่เงิน
นาง อาภรณ์ จันทร์ศิริสุข
นาง สาเรียง ดีสวาย
ร.ต.เชื้อ ม่วงสุขเจริญ
ร.ต.สมชาย โกฎกลางดอน
พ.ต.ไกรลาส ประกอบมาศ
นาง กัญจนา แกล้วกล้า
นาง นวลละออง รัตนไพศาล
นาง ทองหมัง จันทร์โฉม
นาย คามร ทองสุข
นาง วันทนา อนรรฆเมธี
ส.อ.เจริญ สดภิบาล
นาง ฉลวย จิตต์สอิ้ง
นาง สุมล เม่นนาเกร็ด

หน่วย
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
ธ.พะเยา
ร.6
ช.2 พัน.202
ธ.พระพุทธบาท
ธ.เชียงราย
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.พิษณุโลก
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ม.1 พัน.1 รอ.
ธ.ประจวบคีรีขันธ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เพชรบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
โรคเลือดอุดกลั้นในปอด
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เลือดออกในสมอง
โรคหัวใจเต้นช้า
โรคปอดอักเสบ
โรคชรา
โรคหัวใจเฉียบพลัน
โรคชรา
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคหัวใจ
เลือดออกในสมอง
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
น้าท่วมปอด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หลอดเลือดสมอง
ภูมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อไวรัส
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเต้านม

อายุ
57
68
81
83
60
58
84
72
84
60
88
89
ไต
57
62
56
53
78
72
43
68
97
64

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61
3 ม.ค. 62
30 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
22 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
26 มี.ค. 00
17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62
24 ธ.ค. 61

ศพที่
320/62
321/62
322/62
323/62
324/62
325/62
326/62
327/62
328/62
329/62
330/62
331/62
332/62
333/62
334/62
335/62
336/62
337/62
338/62
339/62
340/62
341/62
342/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ปลอย แป้นจันทร์
นาย หวย ชาติพุดซา
นาง วัฒนา หิรัญอาจ
นาง อาภรณ์ แสงประเสริฐ
ร.ต.ปณชัย ไชยรินทร์
นาย เสวก อารีย์
นาง สวิช เรืองรุ่ง
จ.ส.อ.สุรชัย ยิ่งขยัน
นาย ทนงศักดิ์ อนันตกุล
นาง ถนอม วิมุติบงกช
จ.ส.อ.สมโชค ผายวัฒน์
นาง จันเป็ง หวลระลึก
ส.อ.พงษ์ศิลป์ ศรีสกุล
จ.ส.อ.เสกสรรค์ วรรณทิพย์
นาง ทองมาก ภูศรีฤทธิ์
นาง สมร กุมภวา
นาย ฉันท์ ชารีวรรณ
นาง บุญเส็ง จันทกุล
นาง พันธ์ แสงโสด
จ.ส.อ.ศิรพงศ์ น้อยใจ
นาย วิชิต ทองทอดทาน
นาง ดวงสมร มั่งสูงเนิน
นาง หยิน สากุล

หน่วย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม

ธ.เตาปูน
ธ.ปากช่อง
ธ.เตาปูน
ธ.รามอินทรา กม.6
ธ.กระทุม่ แบน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.เพชรบูรณ์
ยศ.ทบ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ปากช่อง
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.เชียงราย
ธ.ขอนแก่น
ธ.ศรีย่าน
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ศร.พัน.1
ร.4 พัน.3
มทบ.17
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก

โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เส้นเลือดสมองแตก
โรคหัวใจวาย
โรคไตวาย
โรคชรา
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคเบาหวาน
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
โรคชรา
ภาวะหายใจล้มเหลว
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
ความดันโลหิตสูง
ฝีในสมอง
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ระยะสุดท้าย
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
โรคชรา

อายุ
89
87
79
94
50
70
72
84
75
90
55
78
59
58
78
56
72
82
74
56
78
77
88

วันทีเ่ สียชีวิต
9 ม.ค. 62
11 ธ.ค. 61
9 ม.ค. 62
6 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
24 พ.ย. 61
6 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62
22 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
22 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61

ศพที่
343/62
344/62
345/62
346/62
347/62
348/62
349/62
350/62
351/62
352/62
353/62
354/62
355/62
356/62
357/62
358/62
359/62
360/62
361/62
362/62
363/62
364/62
365/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สุพัฒน์ คงมี
นาย ประสิทธิ์ ราชพริ้ง
นาย น้อย ดีครีพ
นาง ผอบ คงมีสุข
ด.ต.เถิง เหล่ามูล
ร.ต.จารัส ประเสริฐ
ร.ต.ทองสุข พงษ์อยู่
นาง อารีย์ รุ่นประพันธ์
นาง บุญชอบ มีชีพกิจ
พล.ท.เอกชัย จุลเสวก
นาง เปล่ง เหรียญสืบเชื้อ
นาง ละเอียด อรุณจินดา
นาง วันเพ็ญ กาทอง
นาง ศรีสวัสดิ์ สิทธิรัตน์
ส.อ.สมนึก พรจรรยา
นาย ประเชิญ ทองคา
จ.ส.ต.สมยศ ภูพ่ รม
นาย รัตน์ อินทะรณ
นาง บุญหลาย เบ็ญจะปัก
จ.ส.ต.จารึก บริกุล
จ.ส.อ.พล จงหมื่นไวย
นาง ผัด สินปรุ
จ.ส.อ.สุพจน์ ศรีด้วง

หน่วย
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
พัน.บ.1
พัน.ร.มทบ.21
สง.ปรมน.ทบ.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.นครนายก
ธ.สกลนคร
มทบ.28
พัน.ซบร.บ.ทบ.
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สง.สด.จว.ส.ท.
ทภ.2
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ราชบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคตับแข็ง
เลือดออกทางเดินอาหาร
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคไตวายเรื้อรัง
กระดูกสันหลังช่วงคอหักเคลื่อน
หลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะไตเรื้อรัง
อัมพาตสมองพิการ
วัณโรคปอด
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมองจากบาดเจ็บจราจร
ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรง
โรคไตวาย
อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน
เส้นโลหิตในสมองตีบ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ

อายุ
54
82
79
80
72
85
80
68
83
70
88
89
51
77
83
69
43
64
62
57
73
86
60

วันทีเ่ สียชีวิต
20 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
8 ต.ค. 61
25 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
20 ก.พ. 61
5 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
5 ม.ค. 62
19 ธ.ค. 61

ศพที่
366/62
367/62
368/62
369/62
370/62
371/62
372/62
373/62
374/62
375/62
376/62
377/62
378/62
379/62
380/62
381/62
382/62
383/62
384/62
385/62
386/62
387/62
388/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง วนิดา ขาวสาระ
พ.ท.สงบ ปรุงสุวรรณ
นาย ประเสริฐ ชีวจาเริญ
นาง ลิ้นจี่ กันเทีย่ ง
พระบารุง ปิยธโร (บารุง จันทรกุล)
พล.ต.ทวี เนตรนิยม
นาย ชานาญ ระรื่นรมย์
นางอุไรวรรณ ประทอง
นาง วิเชียร บวรศักดิ์
นาง แตงกวา อร่ามพงษ์
พ.อ.อิศรา ยงยืน
นาง อาทิชา ชื่นฤาดี
นาย เลิศ แก้วเงิน
ร.ต.พัน หะยาจันทา
นาย เย็น ฉายเสมแสง
จ.ส.อ.ไพรัตน์ ศรีจันโท
นาย แคล้ว สบาย
นาง มณี โสมนัส
นาง เยาวลักษณ์ ยิ้มย่อง
จ.ส.อ.นิพนธ์ ทองมี
พ.อ.ประทีป คุ้นประเสริฐ
ร.อ.สมชาย เรืองธารา
พ.อ.บุญนอง สอนวงษา

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
วิสามัญ
สปท.
กพ.ทบ.
รร.สธ.ทบ.
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.นครนายก
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กล้วยน้าไท
ศสพ.
ธ.ราชบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรม ทพ.46
ธ.สระบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
เส้นเลือดแดงใหญ่แตก
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
โรคปอดอักเสบ
โรคชรา
มะเร็งเต้านม
โรคหลอดเลือดสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
เนื้องอกปอด
โรคชรา
โรคชรา
ติดเชื้อในระบบทางเดินน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
ลาไส้อักเสบติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อายุ
60
94
84
94
60
93
80
60
98
85
88
55
83
57
85
60
89
82
72
74
73
58
86

วันทีเ่ สียชีวิต
28 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61
5 ม.ค. 62
14 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62
8 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
20 พ.ย. 61
9 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
25 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
30 พ.ย. 61
10 ม.ค. 62
21 ธ.ค. 61
15 พ.ย. 61

ศพที่
389/62
390/62
391/62
392/62
393/62
394/62
395/62
396/62
397/62
398/62
399/62
400/62
401/62
402/62
403/62
404/62
405/62
406/62
407/62
408/62
409/62
410/62
411/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย เฉลิม คัทเนตร
นาง ทองสุข มีชอบ
นาย แดง บุราคร
ร.ต.จตุรงค์ รัตนพรหมรินทร์
จ.ส.อ.เจริญ ศรีหา
นาง ทองดี ปุณยานันต์
นาย วิเชียร ศรีบัวชุม
นาย บุตร เอี่ยมจรัส
ร.ต.ชัยพร แพทย์เพียร
นาย สาอางค์ จันทร์หอม
พ.ท.ทวี กัณพิพัฒน์
จ.ส.อ.ชะโอน รุ่งสว่าง
ร.ต.อัญเชิญ ศรีชัย
นาง แก้ว ปินตาเสน
ส.ต.บุญธรรม จาบไธสง
นาย บุญชื่น เกวิโก
ส.อ.สุริยันต์ คงเดชา
นาง เก้า นามวงศ์
นาง หมั่น พรั่งขุนทด
นาง นงเยาว์ สถิตย์วงศ์
นาย มนูญ ทาวี
จ.ส.อ.สาทิตย์ ยาปะนะ
นาง จินดา พอใจ

หน่วย
ทน.1
ธ.บก.ทบ.
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ซีคอน-บางแค
ยย.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.นครราชสีมา
ธ.อ่างทอง
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.ราชบุรี
ธ.เชียงใหม่
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ร้อย.ม.(ลว.) 3
ร.19
พัน.สห.41
พัน.พัฒนา 4
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ร้อย.ฝรพ.1
มทบ.33
ช.3 พัน.302

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งไต
เส้นเลือดสมองตีบ
โรคชรา
มะเร็งลาไส้ใหญ่
โรคชรา
โรคปอดอักเสบ
โรคปอดติดเชื้อ
เลือดออกทางเดินอาหาร
มะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
เลือดออกในกระโหลกศีรษะ
มะเร็งตับ
ฐานกระโหลกศีรษะแตกจากอุบัติเหตุ
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อราในปอดรุนแรง
เส้นเลือดในสมองตีบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะอาหาร

อายุ
63
80
84
61
88
88
81
75
80
85
66
76
60
84
23
61
29
59
80
81
65
51
71

วันทีเ่ สียชีวิต
20 พ.ย. 61
9 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61
16 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62
16 ก.ย. 61
11 ม.ค. 62
22 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62
17 ธ.ค. 61
2 พ.ย. 61
29 ก.ย. 61
12 พ.ย. 61
15 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61

ศพที่
412/62
413/62
414/62
415/62
416/62
417/62
418/62
419/62
420/62
421/62
422/62
423/62
424/62
425/62
426/62
427/62
428/62
429/62
430/62
431/62
432/62
433/62
434/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ทองวาส สีละวัน
นาง เสงี่ยม ดาราวรรณ
อส.ทพ.อาซัน แมโด
พ.ต.ชูชาติ นราธร
ส.อ.ทองคา พอจิต
นาง ทองย้อย อุปวัฒน์
ร.ต.สิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ
ร.ต.ทวี ขยัน
นาย หมื่น มะนุภา
นาง บัวเลิง มะลาศรี
นาง นารี เดชอุดม
นาย ชั้น ทองพวง
นาย สุนัย ฑีฆาวงค์
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ พันธ์ด้วง
นาง สมจิตร มะลิวงค์
นาย เลียน สายสูงเนิน
นาง นงลักษณ์ ณ อุบล
นาง เกษมศรี พลรัตน์
พ.อ.สัมพันธ์ สายะสมิต
นาง ฉลวย แข็งงาน
นาง กุยเฮียง มะลิลา
พ.ท.นิเวอร์ วรรณเกื้อ
พ.ต.เสน่ห์ เชื้อกุณะ

หน่วย
ศปภอ.ทบ.2
มทบ.38
ธนาณัติ
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ลาปาง
ธ.น่าน
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ลาปาง
ธ.ร้อยเอ็ด
มทบ.38
มทบ.12
พล.ม.1
ธ.กาญจนบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.นครพนม
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อยุธยา พาร์ค
ธ.กาญจนบุรี
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
ภาวะเลือดออกในสมอง
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เส้นเลือดในสมองแตก
หัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อทางเดินอาหาร
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
ภาวะขาดออกซิเจนจากสมองบวม
เส้นเลือดในสมองแตก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดในสมองแตก
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งตับ
โรคหัวใจวายฉับพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคปอดติดเชื้อ

อายุ
79
86
27
79
80
87
57
60
76
80
70
85
52
71
55
85
77
73
88
86
60
79
77

วันทีเ่ สียชีวิต
29 ธ.ค. 61
3 ม.ค. 62
28 ก.ค. 57
30 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
13 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
5 ม.ค. 62
18 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61
5 ม.ค. 62
7 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62
22 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61

ศพที่
435/62
436/62
437/62
438/62
439/62
440/62
441/62
442/62
443/62
444/62
445/62
446/62
447/62
448/62
449/62
450/62
451/62
452/62
453/62
454/62
455/62
456/62
457/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย อินทร์ โตเขียว
นาย ธงชัย แสงปริญญา
ร.ต.สนิทศักดิ์ จันทร์ตัง
ร.ต.ประชิด รัตนมณี
ร.อ.วัชรินทร์ กิตตยานุกิตติ์
น.อ.สมศักดิ์ วิไลยนุช
นาย ประวิทย์ สมัครวงศ์พาณิช
นาง เกษร สุวรรณมัย
นาง เจียม งามเลิศ
นาง สมใจ ศรีภู่
ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ ทัพพวิบูล
พ.ต.พรเทพ อุตโม
ร.ต.สัญชัย อินทร์พรหม
ร.ต.สุริยา ช่วยปลอด
ร.ต.วิชัย สรณตรัย
จ.ส.อ.สมพงษ์ แสงสีงาม
พ.ต.บัณฑิต วงษ์เสน
นาง อรุณ เชื้อมหาวัน
นาย จีระศักดิ์ คงถาวร
นาง พร สวนสอน
นาง ทองสี บัวแสงใส
ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ วัฒนา
นาง ผิน สมัครไทย

หน่วย
ธ.พะเยา
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.อยุธยา
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ศรีย่าน
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส่วนกลาง
ยศ.ทบ.
กอง สพบ.1
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ธ.สนามเป้า
ธ.ชลบุรี
ธ.นาสาร
ศร.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
พัน.ซบร.บ.ทบ.
มทบ.33
ธ.พิษณุโลก
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.เพชรบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคหัวใจวาย
โรคปอดอักเสบ
โรคไตวาย
โรคชรา
ภาวะเลือดเป็นกรดจากโรคไตเรื้อรัง
เนื้อสมองตายจากขาดเลือด
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งปอด
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้เล็ก
โรคมะเร็งปอด
โรคตับแข็ง
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
โรคชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
มะเร็งปอด
มะเร็งลาไส้
โรคไตวายเรื้อรัง
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคหัวใจหยุดเต้น
ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง

อายุ
82
79
73
86
80
79
76
75
82
95
73
56
59
56
83
52
54
70
70
82
81
68
51

วันทีเ่ สียชีวิต
31 ธ.ค. 61
15 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62
17 ธ.ค. 61
2 ม.ค. 62
21 ธ.ค. 62
4 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61
1 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
7 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 62
1 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
20 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61

ศพที่
458/62
459/62
460/62
461/62
462/62
463/62
464/62
465/62
466/62
467/62
468/62
469/62
470/62
471/62
472/62
473/62
474/62
475/62
476/62
477/62
478/62
479/62
480/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สาเนียง ดีอินทร์
นาย มาลัย ยงท้วม
ร.ต.สุริยนต์ วัฒนวงศ์สุโข
นาง คาปุน่ คาวันดี
นาง บรรจง อินทร์เทียน
นาง ตอง แย้มปรางค์
นาง ลูกชิ้น กองแก้ว
นาย จรัญ เขียนงาม
ร.ต.เฉลิม โพธิถ์ าวร
นาง อรพินท์ เปรมานุวัติ
พ.ท.ไพฑูรย์ มีมะโน
นาย ศิริ อาพรพงษ์
นาย ซึ้ง ตลับงา
ร.ต.สันติ เกลี้ยงสอาด
น.ส.เข็ม พุม่ ทับทิม
ร.อ.บุญไหล ประสงค์สันต์
ร.ต.หญิง บุญยืน เหมะทัพพะ
ร.ต.กล้าณรงค์ เจริญสุข
นาย เจริญ จันทร์รัตน์
นาย สุชาติ เพ็งผ่อง
จ.ส.อ.สุภมิตร เกิดมั่น
นาย หนูกร สาระ
นาง หนูพร งามศิริ

หน่วย
ธ.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ปราณบุรี
ม.พัน.28 พล.ม.1
ธ.เพชรบุรี
ธ.บิก๊ ซี นครสวรรค์(วีแควร์)
ธ.ตาก
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กองบัญชาการทหารสูงสุด แจ้งวัฒนะ
ธ.ปราณบุรี
ธ.อ่างทอง
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.กระทรวงกลาโหม
กิตติมศักดิ์
ธ.เตาปูน
นรด.(รด.)
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ยโสธร

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เลือดเป็นกรด
หนังแข็ง
โรคชรา
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ภาวะความดันต่า
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เลือดออกในสมอง
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคเบาหวาน
เลือดออกในทางเดินอาหาร
เส้นเลือดสมองแตก
บาดเจ็บศีรษะและทรวงอกจากการจราจร
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งกล้ามเนื้อ
โรคไตวาย

อายุ
77
83
83
79
73
85
76
80
72
73
82
86
69
62
66
58
77
83
84
73
58
85
71

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ม.ค. 62
6 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
5 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61
3 ม.ค. 62
1 ธ.ค. 61
19 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61
26 ส.ค. 61
18 ม.ค. 62
5 ก.ย. 61
14 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
7 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62

